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األزرق عاد من الجهراء بهدية »الشيخ«
هزم سورية بهدف ضمن تحضيراته لمباراتي إندونيسيا في تصفيات كأس آسيا 2011

املدرب السلوڤاكي مايكل اندراسك يقود تدريب منتخب هوكي اجلليد

احلارس املعتزل فالح دبشة مع ابنه حلظة دخوله امللعب )عادل يعقوب(بدر املطوع يتقدم بالكرة وعجب متحفز لتسلم الكرة

وفد اللجنة األولمبية يغادر إلى ڤيتنام

السهو يشيد بمسيرة العيار

يغادر مساء اليوم وفد اللجنة األوملبية املشارك 
في دورة األلعاب اآلسيوية الثالثة داخل الصاالت 
والتي تس���تضيفها ڤيتنام خالل الفترة من 30 
اجلاري الى 8 نوفمبر املقبل، حيث تشارك الكويت 
ب� 8 ألعاب ويتكون الوفد اإلداري والرياضي من 
117 فردا برئاسة الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة 

األوملبية ورئيس املجلس األوملبي اآلس���يوي، 
واأللعاب التي سيشارك فيها الوفد هي كرة القدم 
للصاالت واملوتاي والبولينغ )رجال ونس���اء( 
والبلياردو والسنوكر وكرة السلة )رجال ونساء( 
وألعاب القوى )رجال ونساء( والسباحة والكيك 

بوكسينغ.

استذكر نائب رئيس نادي اجلهراء خلف السهو 
مناقب املغفور له املرحوم طالل العيار نائب رئيس 
مجلس األمة مؤكدا انه احد رموز الرياضة في الكويت 
وبرحيله فقدنا األب واألخ والصديق وصاحب األيادي 
البيضاء خصوصا على نادي اجلهراء منذ سنوات 
طويلة ل����م يبخل بها بأي دعم كان للنادي س����واء 
مادي����ا أو معنويا، وكان يرحم����ه اهلل متابعا كبيرا 
لكل صغيرة وكبيرة في الرياضة الكويتية وناديه 

املفضل اجلهراء رغم مش����اغله السياسية الكثيرة 
وارتباطات����ه في مجلس األمة أو الوزارة، ولم يقف 
أح����د مع نادي اجلهراء مثلم����ا وقف املرحوم طالل 
العيار فكان صاحب الكلم����ة الصادقة والنصيحة 
احلق ومثال يحتذى في تغليب املصلحة العامة على 
املصالح الش����خصية وكان جل اهتمامه هو تطوير 
جميع ألعاب النادي الفردية واجلماعية ليس����تفيد 

منها أبناء محافظة اجلهراء.

قلق من إصابة مشعل قبل بداية »هوكي الجليد« في تايلند
العجمي: بدأ الجد ودخلنا في جو البطولة 

ج��ددت اجلمعي��ة العمومية العادي��ة الدورية 
الحت��اد كرة اليد الثقة ف��ي مجلس ادارة االحتاد 
بقيادة ناصر صالح، واش��ادت اجلمعية العمومية 
بإجن��ازات االحت��اد خ��الل دورت��ه احلالية ولم 
يس��تغرق انعقاد اجلمعية الذي عقد امس االول 
العتم��اد التقرير االداري املقدم من أمني الس��ر 
ب��در الذي��اب والتقرير املال��ي املق��دم من أمني 
الصندوق فيصل باقر عن الس��نة املالية املنتهية 
في 2009/6/30 وقتال طويال واعتمدت العمومية 
خط��ة عمل االحت��اد لل��دورة املقبل��ة وامليزانية 
املقترحة من 2009/7/1 حت��ى 2010/6/30 وكلفت 
اجلمعية العمومية مجلس ادارة االحتاد بدراس��ة 

املقترح��ات املقدمة من االندي��ة واتخاذ القرارات 
التي من شأنها دفع كرة اليد ملزيد من التقدم.

ورفضت اجلمعية العمومية أخذ حصتها من 
النقل التلفزيوني للمباريات لكون املبلغ ال يتجاوز 
17 ألف دينار ورأت االندية ترك هذا املبلغ لالحتاد 
ملساعدته في القيام بواجبه وناشدت الهيئة العامة 
للشباب والرياضة زيادة ميزانية االحتاد وخاصة 
احتاد كرة اليد حتى يتس��نى ل��ه القيام باالعمال 
املوكلة اليه اس��وة باالندي��ة الرياضية في زيادة 
امليزاني��ة التي اقرها مجلس األم��ة. ومن جانبه، 
ش��كر امني الس��ر بدر الذياب اجلمعية العمومية 

على هذه الثقة الغالية في عمل املجلس.

عمومية اليد تجدد الثقة في مجلس اإلدارة

العربي يلتقي اليرموك ومواجهة صعبة  
للقادسية أمام النصر في »اليد«

حامد العمران
تشهد صالة الشهيد فهد االحمد 
ف���ي الدعية انطالق���ة مباريات 
االس���بوع الرابع لدوري الدمج 
لكرة الي���د حيث تقام مباراتان، 
ففي اللقاء االول يلتقي املتصدر 
العربي مع اليرموك في اخلامسة 
عصرا، فيما يتقاب���ل في اللقاء 
الثاني القادس���ية مع النصر في 
مباراة قوية وذلك في السادسة 

والنصف.
يعتب���ر اللق���اء الثان���ي هو 
الفريقني  األهم لتقارب مستوى 
ولتساويهما في رصيد 3 نقاط 
حيث لعب العنابي مباراتني تعادل 
في األولى م���ع كاظمة وفاز في 
التضامن وله لقاء  الثانية على 
مؤجل مع الكوي���ت، فيما جمع 
القادسية نقاطه من تعادله مع 
اليرموك وف���وزه على خيطان 
وخسر االسبوع املاضي امام كاظمة 

وهذه اخلسارة بالتأكيد ستجعل 
مدرب االصفر عبدالرحمن حمو 
يراجع حساباته الفنية احملدودة 
لفقدانه اهم العبيه االساس���يني 
وهم علي احلداد لالصابة وحمد 
الرشيدي لظروف عمله ومهدي 
البحرين  ف���ي  القالف احملترف 
وغياب ه���ؤالء يش���كل ضربة 
موجعة للمدرب الذي يس���تعني 
ببعض الالعبني الناش���ئني مللء 
الفراغ. م���ن جانبه، فإن طموح 
النصر حصد النقاط في البداية 
ليرتاح في املباريات املقبلة السيما 
ان الفريق تنتظره مباريات قوية 
في االسابيع الثالثة املقبلة، عموما 
املباراة ممكن اال حتس���م اال في 
الثواني االخيرة اذا ظهر الفريقان 
مبستواهما الطبيعي وانضباطهما 
في اجلانب التكتيكي اما اذا غلب 
اللعب الف���ردي عند فريق فإنه 

سيخسر املباراة مبكرا.

وفي اللقاء األول مير العربي 
بأفضل حاالته بعد تصدره ب� 6 
نقاط وميلك الفريق كل االمكانيات 
التي جتعله يحافظ على الصدارة 
لوجود 14 العبا مبس���توى جيد 
ف���ي جمي���ع املراك���ز وان كان 
الهجومي ينصب على  االعتماد 
الالعب علي مراد الذي بالتأكيد 
سيواجه رقابة اليوم ولكن هذا ال 
يعني ان االخضر سيفقد بريقه 
الهجومي ألنه ميلك العبني قادرين 
عل���ى الوصول الى املرمى امثال 
عبدالعزيز املطوع ومناور دهش 
وحس���ني حبيب الى جانب خط 
امامي ض���ارب لوجود عبداهلل 
مصطفى وسالم املطوع وحسن 
الش���طي وطالل عباس والعبي 
الدائرة باقر الوزان وحسني الشطي 
الى جانب وجود حراس مميزين 
وهم مهدي عبداحلليم وعبداهلل 

الصفار وعبداهلل احللواجي.

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي
ن يأتي  ن عليه أ ه فكا تأخر الهدف كثيرا عن موعد
أ منتخبنا الوطني »األزرق« مباراة  مبكرا بعدما قد
ي وفاز بهدف مقابل ال  أ املنتخب السور جيدة أما
شيء ضمن حتضيراته لتصفيات كأس آسيا 2011 
ء جنم احلراسة فالي دبشة  وشهدت املباراة اعتزا
في ملعب مبارك العيار مبدينة اجلهراء وس���جل 
هدف الفوز صالح الشيخ )92( بعدما أشرك املدرب 
ن مجموعة بديلة في الشوط الثاني  الصربي غورا
ي رجح كفة منتخبنا  من بينها صاحب الهدف الذ

ن األفضل مبراحل. بعدما كا
لعب منتخبنا الوطني في الشوط األول بتشكيلة 
مكونة من نواف اخلالدي وفهد العنزي ومساعد 
ندا ومحمد راشد وخالد علي ناصر وطالل العامر 
وعادل حمود وعبداهلل البريكي وأحمد عجب وبدر 

املطوع، وبدت عليه احلماسة واجلدية في حتقيق 
نتيجة جيدة وساعده على ذلك ارتفاع معدل لياقته 
البدنية، األمر الذي منحه أفضلية في نقل الكرات 
وإدخاله���ا مرحلة اخلطورة، ولو كان أحمد عجب 
ف���ي حالة تركيز في بعض الك���رات التي وصلته 
لسجل هدفا على األقل، كما أظهر منتخبنا تعاونا 
الفتا بني خطوطه وأحس���ن في دفاعه وأجاد في 
وسطه، ولكن لم يتفاعل هجومه. وما أسعدنا ان 
املدرب غ���وران توفاريتش قد منح الفرصة لعدد 
من الالعبني مثل فه���د العنزي وخالد علي ناصر 
والعام���ر والبريكي وعادل حمود فكانوا في حالة 
جيدة وقد ال يكون بعضهم أساسيا في املباريات 
الرسمية، إال أن مثل هذه املباريات الودية تكسبهم 

الثقة واخلبرة.
واعتمد منتخبنا على الك���رات القصيرة التي 

تناقلها أفراد الوسط بخفة وسرعة ولكن كان بحاجة 
إلى صانع ألعاب »ماهر« ميكنه بلمسة أن يكشف 
خط دفاع اخلصم للمهاجمني عجب واملطوع، وكاد 
مس���اعد ندا كعادته يصيب الهدف من كرة ثابتة 
لكن ردة فعل احلارس السوري مصعب بلحوس 
كانت حاضرة وصد الكرة بقبضته، وميكن القول 
ان منتخبنا قدم مستوى مطمئنا كان بحاجة إلى 
هدف. أما املنتخب الس���وري فاعتمد على فراس 
اخلطيب ورجا رافع وصدت له العارضة تسديدة 

قوية من بالل عبدالدامي.
وفي الشوط الثاني زج مدرب منتخبنا بستة 
العبن وهم: حس���ن فاضل وصالح الشيخ وحمد 
ء  ي وحسن كنكوني وطال ي وفهد األنصار العنز
أ اس���تغالله بعض  نايف، وعاب على منتخبنا عد
أ  الفرص التي س���نحت له وكأن���ه يصر على عد

التسجيل فبدر املطوع ينفرد انفراد الذئب بفريسته 
ن يسدد بقوة »طبطب« على الكرة  لكنه بدال من ا
ي وسدد املدافع  فتهاوت في حضن احلارس السور
أ محمد راشد كرة قوية علت العارضة بقليل  املتقد

ن الطرف األفضل. وهاجم األزرق بكل ثقله وكا

الشيخ أكدها

ن تنتهي  ن املب����اراة يجب ا وأكد صالح الش����يخ ا
بفوز األزرق نظرا لتفوقه فأنصفته الكرة في الوقت 
ء الضائع )92( عندما أطلق الشيخ كرة قوية من  بد
خارج منطقة اجلزاء ارتطمت بالعارضة ودخلت مرمى 

ن احلافظ. احلارس البديل عدنا
ي  ن من ناصر العنز أدار املباراة طاقم كويتي مكو
ي ووليد الشطي  ي ويوسف العنز ن الشمر وس����ليما

حكما رابعا وجنح احلكم في ادارتها.

في افتتاح األسبوع الرابع لدوري الدمج

عبداهلل املزين ممثل الكويت الوحيد في بطولة العالم

العوضي لمساندة المزين في مونديال اإلسكواش 
اللجنة  تتواصل اس����تعدادات 
املنظمة العليا لبطولة األمير الوالد 
لالس����كواش »بطولة العالم 2009 
رجال« التي تنطلق مطلع نوفمبر 
املقبل حيث وضعت جميع اللجان 
العاملة اللمسات النهائية على أخر 
الترتيبات واالستعدادات قبل رفع 

الستار عن هذا احلدث العاملي. 
وقد مت وضع جلان خاصة في 
مطار الكويت واجلزيرة اخلضراء 
وفندق هوليداي ان ونادي الساملية 
من اجل استقبال ضيوف البطولة 
في تل����ك األماكن، وحتظى اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة برئاس����ة 
الس����عد بدعم  الش����يخة فادي����ة 
ومس����اندة من كافة اجلهات سواء 
من القطاع العام او اخلاص حيث 

العوضي نائب  جدد عبدالعزي����ز 
رئيس احتاد االس����كواش مساندة 
االحتاد للجنة املنظمة وهي املبادرة 
التي أطلقها رئيس االحتاد حسني 
مقصيد في الفترة املاضية من أجل 
التكاتف والتعاون إلظهار هذا احلدث 
العاملي في أفض����ل صوره خاصة 
انه يحمل اسما عزيزا على قلوب 
الكويتيني جميعا وهو األمير الوالد. 
وأك����د العوضي أن جميع إمكانات 
احتاد االس����كواش ستسخر حتت 
خدم����ة اللجنة املنظم����ة واللجان 
العاملة، داعيا كل املهتمني برياضة 
االسكواش الى االستفادة من البطولة 
املناسبة والتواصل مع  بالصورة 
جنوم البطولة الذين سيأتون من 
كافة أنحاء العالم. ودعا العوضي 

جماهير الرياضة إلى الوقوف خلف 
جنم الكويت األول عبداهلل املزين 
الذي يحمل لواء االسكواش الكويتي 
في تلك البطولة، مضيفا ان اللجنة 
املنظم����ة العلي����ا للبطولة بقيادة 
الشيخة فادية السعد متلك العديد 
من مقومات النجاح التي ستلعب 
دورا كبيرا في إجناح البطولة مؤكدا 
ان االستعانة بالشركات األجنبية 
ال تقلل من الكفاءة احمللية في هذا 
اجلانب. ويشارك في البطولة العديد 
من الالعبني املميزين الذين تركوا 
بصمات واضحة خالل مسيرتهم 
في عالم االسكواش ومن ابرز هؤالء 
النجم املصري كرمي درويش احد 
أفضل الالعبني عل����ى االطالق في 

العام املاضي.

جّدد دعم االتحاد للجنة المنظمة للبطولة

بانكوك ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
أبدى مدرب املنتخ����ب الوطني لهوكي 
اجلليد السلوڤاكي مايكل اندراسك قلقه من 
االصابة التي تعرض لها جنم املنتخب مشعل 
العجمي في التدريب قبل األخير استعدادا 
التاسعة في  البطولة اآلس����يوية  خلوض 
تايلند للفئة املفتوحة مبشاركة 32منتخبا 
والتي تس����تضيفها صالة امبريال الدولية 

في بانكوك.
وكان التدري����ب اش����تمل عل����ى كيفية 
التمرك����ز الصحيح ف����ي مواجهة اخلصم 
والعمل على إبط����اء تقدمه على الثلج مما 
يسمح بتحرك العبي الهجوم بحرية ودون 
تأخير ما يعد مهارات جديدة يستفيد منها 
الالعبون للوصول الى مستوى واحد من 
اجلاهزية قبل ب����دء املباريات النهائية 28 

اجلاري حيث مت وضع ج����دول املباريات 
وفق التصنيف الذي يتبع له املنتخب مما 
اوق����ع ازرق الهوكي ف����ي املجموعة االولى 
الى جانب تايلند »ا« وتايلند »ب« وهونغ 
كونغ وسنغافورة واالمارات. وجاءت اصابة 
العجمي في التدريب بعد ان تعرض لشد 
بسيط في الركبة اليمنى تستلزم الراحة 
وقام اخصائي الع���الج الطبيعي عبداهلل 

النومان باملطلوب وطمأن املدرب على ان 
إصابة مش���عل لن تكون طويلة وصعبة 
ويحتاج الى الراحة والعالج اخلفيف للعودة 
الى التدريبات في الفترة املس���ائية التي 
تشتمل على رفع اللياقة البدنية والسباحة 
والسويدي. من جهته قال رئيس الوفد فهيد 
العجمي ان انتهاء التدريبات واملباريات في 
التصفيات التحضيرية واملعسكر سيكون 

البداية احلقيقية لالمتحان الكبير لالعبني 
في البطولة اآلسيوية السيما انهم مينون 
النف���س بالوصول الى ال���كأس التي طال 
انتظارها رغم محاوالتهم العديدة في حتقيق 
ان املعس���كر والتحضيرات  ذلك، معتبرا 
التي اعقبته ستساهم في رفع املستوى في 
األداء والتمرير والتطلع الى املنصة التي 
س���تجمع الالعبني ليحرزوا اول كأس في 
املشاركات اخلارجية رغم اقترابهم من لقب 
تلك البطولة في العامني املاضيني »الثاني 

والثالث على التوالي«.
ومتنى العجمي ان تكون النهاية سعيدة 
لالعبني الذين يلعبون حتت اس����م وراية 
الكوي����ت وان يقدموا املطل����وب منهم في 
املباريات واال يكون����وا بعيدين عن األداء 

املشرف والبطولي الذي يتميزون به.

فترة إعداد جيدة
أكد الالعبون حس��ني باقر وفهد القطيفي وصقر الصابري ومحمد املراغي ومحمد الش��طي ان 
االستفادة من املعسكر كانت جيدة لإلعداد للبطولة ألنها تقام في البلد املستضيف نفسه مما مينحنا 
الكثير من االيجابيات مع املدرب السلوڤاكي اجلديد الذي يقدم لنا بعضا من التعليمات التي ستفيدنا 

امام خصومنا في البطولة والسعي الى النيل منهم جميعا للفوز باللقب والعودة به الى الكويت.

لقطات من المباراة
وقف العبو املنتخبني وجمي����ع احلضور دقيقة حدادا على 
روح املرحوم طالل العي����ار قبل انطالق املباراة، بعدها صافح 
الش����يخ احمد اليوسف ورئيس نادي اجلهراء خالد  اجلاراهلل 

الالعبني.
 كان من ابرز احلاضرين الش����يخ احمد اليوس����ف والنائب 

عسكر العنزي وعضو مجلس ادارة العربي ياسر ابل.
 غادر الشيخ احمد اليوسف الستاد بعد 15 دقيقة من بداية 

املباراة.
 حرص اجلهازان الفني واالداري للعربي على حضور املباراة، 
وقدم مدير الك����رة بالنادي عبدالعزيز املط����وع درعا تذكارية 

لالعب فالح دبشة.
 تلقى الالعب املعتزل فالح دبش����ة العدي����د من الهدايا من 

شخصيات وجهات خيرية بني الشوطني.
 رفع شباب نادي اجلهراء الفتات كتبت عليها عبارات تشيد 

بالنائب طالل العيار.
قدم العبو اجلهراء مبلغا رمزيا لدبشة قدمه صالح ندا.

نقل الالعب السوري فراس اسماعيل في الشوط الثاني إلى 
املستشفى بعد اصابته في الساق.

المحمد يأمر بتخصيص طائرتين لـ »األول« و»الشباب«
أمر س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد في 
مبادرة أبوية بتخصيص طائرتني خاصتني واحدة لنقل منتخبنا 
الوطني الى جاكرتا للقاء نظيره االندونيس����ي في 18 نوفمبر 
املقبل بجاكرتا ضمن التصفيات اآلسيوية والطائرة الثانية لنقل 
منتخبنا الوطني للشباب الى »اربيل« للمشاركة في التصفيات 
اآلسيوية للش����باب خالل الفترة من 5-15 نوفمبر املقبل. وقد 
أعرب الشيخ احمد اليوسف باسمه ونيابة عن اخوانه أعضاء 
اللجنة االنتقالية واألسرة الكروية عن اعتزازهم وتقديرهم لهذه 

اللفتة األبوية من سمو رئيس مجلس الوزراء.


